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  వేనుడు పోయాక ఆయన శరీరానిన్ మధించేసరికి పృధువు పుటుట్కొచాచ్డు. పృధువుకి రాజయ్ం కటట్బెటాట్రు కదా. 
రాజయ్ం ఇచాచ్క ఆయనకి పెదద్ కషట్ం ఉంది ఎదురుగా.  నువివ్ంతవాడివి అంతవాడివి అంటూ పొగడటం మొదలుపెటాట్రు 
వంధిమాగదులు. అపుప్డు రాజు అంటునాన్డు వీళల్తో.  

క.  అతి విశుర్తులు సులజాజ్ 
నివ్తులు మహోదారు లధిక నిరమ్లు లాతమ్ 
సుత్తి పరనిందలు దోషము 
లతి హేయము లని తలంతు రాతమ్ల నెపుడున. [4-447] 

క.  వంది జనంబులు లోకము 
లందు నవిదిత వరకరుమ్ లగు భూపతులన 
నందించు టవశయ్ంబై 
నం దగదు నుతింప శిశుజనంబుల పగిదిన. [4-448] 

 నేను రాజుని కనక ఇలా సోత్తార్లు చేసుత్నాన్రు కాని మరీ పసిపిలల్లు చేసినటూట్ (శిసుజనంబుల పగిదిన) చేయడం 
మంచిది కాదు. ఆతమ్ సుత్తీ పరనిందా దోషమే.   

వ. అమృతోపమానంబు లయిన మధుర వాకయ్ంబుల నిటల్నిరి. [4-450] 
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క.  వేనాంగ సంభవుండవు  

శీర్నాథ కళాంశజుఁడవు చిరతరగుణ స 
మామ్నారుహ్ండ వతరిక్త 
మైన భవనమ్హిమఁ బొగడ నలవియె మాకున.    [4-451] 

 
 వీళేల్మంటునాన్రంటే, కాదు కాదు నువువ్ నారాయణాంశతో పుటాట్వు వేనుడి శరీరంలోంచి. అదీగాక నువువ్ 
పుటాట్క బర్హమ్తో మొదలు అందరూ నీకు ఏదో ఒకటి ఇచాచ్రు. అందువలల్ నువువ్ కారణ జనుమ్డవి.  
 

సీ.  ఈ వైనుయ్ఁ డఖిలలోకావళి ధరామ్ను 
వరత్నముల నెపుడ్ వఱలఁ జేసి 
ఘనధరమ్మారగ్ వరత్నులలో ధనుయ్ఁడై- 
ధరమ్ సేతువుఁ బీర్తిఁ దగిలి పోర్చు;  
ధరమ్ శాతర్వులను దండించు నషట్ ది- 
కాప్లకమూరిత్ సంకలితుఁ డగుచు;  
నయయ్యి కాలంబులందు భాషణదాన- 
ములఁ బర్జారంజనములఁ దనరుచ్;      [4-454] 
 

తే.  సవన సదవ్ృషిట్ కరణాదిసకుత్ఁ డగుట 
నుభయలోకంబులకుఁ బీర్తి నొదవఁ జేయు;  
నాయ్యమారగ్ంబునను భూజనాళి ధనముఁ 
బుచుచ్కొను నిచుచ్ సూరుయ్ఁడుఁ బోలె నితఁడు.  

 
 మాకు తెలిసిన విషయాల పర్కారం ఇంకా ఉంది - ఈ పృథు చకర్వరిత్ (వైనుయ్డు – వేనుడి వంశంలో 
పుటిట్నవాడు) లోకాలను ధరమ్మారగ్ంలో నడిపిసాత్డు. ధరమ్ విరోధులను శికిష్సాత్డు. అషట్ దికాప్లకుల సవ్రూపం ధరించి 
ఆయా కాలాలలో మంచి మాటలతోను, దానాలతోను పర్జలను సంతోష పెటట్గలడు. ఈయన చేసే యజాఞ్లకు సంతుషుట్లై 
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దేవతలు వరాష్లు కురిపిసాత్రు. సూరుయ్డు భూమిమీద జలాలను పీలిచ్ మేఘంగా మారిచ్ వాన కురిపించే విధంగా ఈయన 
నాయ్యమారగ్ంలో పర్జల నుండి పనున్లు పుచుచ్కొని కావాలిస్నపుప్డు ఆ ధనానిన్ మళీళ్ వారికే ఇసాత్డు. గమనించారా? 
పర్జలనుండి తీసుకునే పనున్లు వాళల్కే ఇవావ్లి. సవ్ంతానికి వాడుకోకూడదు.  
 
వ.  అని వెండియుఁ; “బర్వేశ నిరగ్మ శూనయ్మారగ్ నిరూఢ కారుయ్ండును, నపరిమిత మహతాత్వ్ది గుణగణైక ధాముండును, 
సముదుర్నిభంగి గంభీర చితుత్ండును, సుగుపత్వితుత్ండును, వరుణుండునుబోలె సంవృతాతుమ్ండును, శాతర్వాసహయ్ పర్తాప 
యుకుత్ండును, దురాసదుండును, సమీపవరిత్యయుయ్ను దూరసుథ్నిభంగి వరిత్ంచుచు వేనారణిజనిత హుతాశనుండు 
గావున హుతాశను చందంబున ననయ్దుసస్ప్రశ్నుండును నై, చారులవలన సకలపార్ణి బాహాయ్భయ్ంతర కరమ్ంబులం 
దెలియుచు, దేహధారులకు నాతమ్భూతుండై సూతార్తమ్కుండైన వాయువు భంగి వరిత్ంచుచు, నాతమ్సుత్తి నిందలవలన 
నుదాసీనుం డగుచు, ధరమ్పథంబున వరిత్ంచుచు, నాతీమ్య సుహృదబ్ంధువుల వలనం దపుప్ గలిగినను దండించుచు, 
నాతమ్ శతుర్వులనైన నదండుయ్ల దండింపక ధరమ్మారగ్గతుం డగుచుఁ, దన యాజాఞ్చకర్ం బపర్తిహతం బగుచు, 
మానసాచలపరయ్ంతంబు వరిత్ంప సూరుయ్ండు నిజ కిరణంబులచేత నెంత పరయ్ంతంబు భూమిం బర్కాశింపంజేయు నంత 
పరయ్ంతంబు నిజగుణంబులచేత లోకంబుల రంజిలల్ం జేయు; నదియునుం గాక, పర్కృతి రంజకంబులైన గుణంబులచేత 
దృఢవర్తుండును, సతయ్ సంధుండును, బర్హమ్ణుయ్ండును, సరవ్భూత శరణుయ్ండును, వృదధ్ సేవకుండును, 
మానపర్దుండును, దీనవతస్లుండును, బరవనితా మాతృభావనుండును, దన పతిన్ నరధ్శరీరంబుగాఁ దలంచువాఁడును, 
నగుచుం బర్జల యెడఁ దండిర్ వలెఁ బీర్తి చేయుచు రకిష్ంచుచుండు; మఱియును.     
     [4-457] 
 
 ఈయన మనసు సముదర్మంత గంభీరమైన లోతునన్ది. సమీపంలో ఉనాన్ దూరంగా ఉనన్టూట్ ఉండగలడు. 
వేనుడి శరీరంలోంచి అగిన్ పుటిట్న విధంగా అగిన్లాగా (హుతాశను చందంబున) ఎవరూ ముటుట్కోలేనటివంటివాడు. 
అంటే ఎవరిన్ ఎకక్డుంచాలో అకక్డ ఉంచగలడు. పరవనితలని తలుల్లుగా భావించేవాడు. ఈ వచనంలో ఉనన్ కొనిన్ 
లక్షణాలు మన పర్సుత్త పాలకులని ఉనాన్ మన పర్పంచం ఎంతో బాగుంటుంది కదా? మానభంగాలూ, అబేబ్ నేను 
చేయలేదు అనే అబదాధ్లూ తగుగ్తాయి.  
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క.  ఈ నృపతి ధరాచకర్ము 
ధేనువుగాఁ జేసి పిదుకు ధృతి నఖిల పదా 
రాథ్నీకము విబుధులు స 
నామ్నింపఁగఁ బర్జకు జీవనపర్దుఁ డగుచున.     [4-461] 

 
 ఈ రాజు భూమిని ధేనువుగా చేసి ఆవిడనుండి కావాలిస్న వసుత్వులనీన్ పితుకుతాడు. అలా పర్జలకి 
కావాలిస్నవాటిని ఇచేచ్ జీవనదాత అవగలడు. అంటే అపప్టివరకు ససయ్శాయ్మలంగా ఉనన్ రాజయ్ంలో పంటలూ అవీ లేవు 
వేనుడి వలల్ ఆయన పటిట్ంచుకోలేదు. భూమి బీడు అయిపోయింది. చేయాలిస్న పని భూమిని దునన్డం పంటలు 
పండించడం. అవి మొదలవగానే మిగతా ఉతప్తుత్లు వాటికవే వసాత్యి బయటకి. పొలాలకి కావాలిస్న సామగిర్, 
వితత్నాలు, రసాయనాలు, పశుసంపద, జనం కాసత్ కడుపు నిండగానే వినోదం కోసం చేసే పనులూ, బటట్లూ వగైరా. 
చేయాలిస్ందలాల్ భూమిని దునన్డం, పంటలు పండించడం, అలా పండించేవారిని దగిగ్రుండి చూసుకోవడం.  
 

చ.  అమరవరేణుయ్ఁ బోలి యనయంబు నితండును గోతర్ భేదన 
తవ్మునఁ జెలంగుఁ దా నజగవపర్దరాసన శింజినీ నినా 
దమున విరోధిభూపతులు దలల్డ మంద నసహయ్సింహ వి 
కర్మమున సంచరించు” నని కౌతుక మొపప్ఁగఁ బలిక్ వెండియున.  [4-462] 

 
 దేవతలని పోలినటూట్ అజగవం అనే విలుల్తో విరోధులని నిరోధించలేని (అసహయ్  సహించలేని)  పరాకర్మంతో 
(సింహవికర్మమున) జయించగలడు. ఈ పదయ్ంలో విలుల్ అనే పదం ఎకక్డుందో చెపప్గలరా? అజగవపర్దరాశన 
(అజగవం అనే పేరుగల, పర్దరము – బాణము, ఆసన – బాణానికి ఆశనము – విలుల్). 
 

చ.  “సకలజగనున్తుం డితఁడు చారుయశోనిధి యశవ్మేధముల 
పర్కటముగా శతంబు దగఁ బావనమైన సరసవ్తీతటీ 
నికటధరితిర్ఁ జేయుతఱి నేరుప్న నంతిమ యాగమందుఁ గొం 
డొక మఖసాధనాశవ్మును జంభవిరోధి హరించు నుదధ్తిన.   [4-464] 
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 అంతా చేసాక ఈ యశోనిధి వంద అశవ్మేధాలు చేసాత్డు సరసవ్తీ నదీ తీరంలో. ఆ నూరో యాగంలో గురార్నిన్ 
ఇందుర్డు ఎతుత్కుపోతాడు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందనేది వామనావతారంలో చూసాం. నూరు అశవ్మేధాలు చేసేత్ 
ఇందర్పదవి వచిచ్ తీరుతుంది. అందువలల్ ఇందుర్డి సింహాసనానికి ముపుప్ కదా? కానీ ఇకక్డ పృధువు ఆశవ్మేధం చేసేది 
ఇందర్పదవి కోసం కాదు. పుటిట్నవాడు లోకాలని ఉదధ్రించడానికి పుటిట్న నారాయణాంశ సంభూతుడు. మాయలో పడిన 
ఇందుర్డు కూడా దీనిన్ తెలుసుకోలేడు. నిజానికి పృధువు పుటిట్నపుప్డు ఇందుర్డే వచిచ్ కిరీటం ఇచాచ్డు కదా? మాయ 
అంటే అదే.  
 
 ఇలా జరగబోయేది చెపాప్క కొంతకాలం గడిచింది. పంటలు పండని భూమిలో జనం తిండిలేక 
అలల్లాల్డుతునాన్రు. నీళుళ్ కూడాలేవు. పర్జలొచిచ్ ఇలా చెపాప్రు రాజుతో.  
 

క.  అరయఁగ నేము బుభుకాష్ 
పరిపీడం బడితి మయయ్! పై కొని తరు కో 
టర జనిత వహిన్చేతను 
దరికొను వృక్షములుఁ బోలె ధరణీనాథా!     [4-469] 
 

క.  శరణ శరణుయ్ఁడ వగు నిను 
శరణము వేఁడెదము; మాకు సతక్ృప ననన్ం 
బరసి కృపచేసి పోర్వుము 
నరనాయక!” యనుచుఁ బర్జలు నతులై పలుకన.     [4-470] 

 
 చెటుట్ (తరు) తొరర్లో (కోటర) ఉనన్ అగిన్ వాటిని దహించే విధంగా మేము ఆకలి (బుభుక్ష) చేత 
పీడింపబడుతునాన్ం. నువువ్ రాజువు – [శరణ శరణుయ్డు – శరణు అనేవారికి శరణం ఇచేచ్వాడు] కనక ఏదో ఒకటి 
చేయాలి.  
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క.  విని దానికి సదుపాయము 
జననాయకుఁ డాతమ్ఁ దలఁచి సకోర్ధుండై 
ధనువున బాణముఁ దొడిగెను 
ఘనరౌదుర్ండైన తిర్పుర ఘసమ్రు పగిదిన. [4-471] 

 ఇదంతా వినన్ పృధువు వింటికి బాణం ఎకుక్పెటాట్డు భూమీమ్దకి వదలడానికి. ఎలా ఎకుక్పెటాట్డో అసలు సిసలైన 
శివభకుత్డు మన పోతన చెపుత్నాన్డు – తిర్పురాసులమీదకి శివుడు ఎకుక్పెటిట్నటుట్గా.  

క.  మహిపతి నపుప్డు గనుఁగొని 
మహి గోరూపమునఁ గంపయ్మానయు నగుచున 
గుహకుం డగు లుబద్కుఁ గని 
గహనంబునఁ బాఱు హరిణికైవడిఁ బాఱెన.  [4-473] 

 అలా తనమీదకి వచేచ్ బాణానిన్ తపిప్ంచుకోవడానికి భూమి (మహి) గోరూపంలో భయపడిపోతూ 
(కంపయ్మానయగుచు – కంపించిపోతూ) లేడిలాగా – కుటిలచితత్ం (గుహకుండగు) కల లుబద్కు (వేటగాణిణ్) చూసి 
అడవిలోకి పారిపోయే లేడిలాగా – పరుగెటిట్ంది.  మొదటోల్ చాలాకాలం పంటలేల్ని భూమిలో వితత్నాలు జలిల్తే 
ఏమౌతుంది? ఏమీ అవదు. మొదట భూమిని చదును చేయాలి. వరాష్లు పడాలి. బాగా దునాన్లి, వాతావరణం 
బాగుండాలి. అనీన్ కలిసాక మరో కొనిన్ సంవతస్రాలకి జీవితాలు మెలల్గా మారతాయి. అంతేకానీ రాతిర్కి రాతిర్ ఏమీ 
జరగదు. ఇదే భూదేవి భయపడి పారిపోవడం ఏమీ చేయకపోవడం అంటే.  

పృధువు గోరూపంలో ఉనన్ భూదేవి వెంటబడాడ్క దానిన్ ఏంచేసాడు అనేది వచేచ్ వాయ్సంలో.  

పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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